
 
ขอบเขตของงานประกวดราคาจาง (TOR)   

ประกวดราคาจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง จํานวน 2,980 ตัน  
กรมพัฒนาที่ดิน  โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

             
๑.    ความเปนมา 

ตามที่  กรมพัฒนาท่ีดิน  ไดจัดสรรเงินงบประมาณ  ป ๒๕๖2(พลางกอน) ใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  
เพ่ือจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท) พรอมขนสง  จํานวน  2,980  ตัน  เพ่ือนําไปสนับสนุนแกเกษตรกรในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน  ใหมีสภาพเหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

เนื่องจาก  สภาพพื้นที่ที่ทําการเกษตรมีปญหาเปนดินกรด  พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดังกลาวไมสามารถ
เจริญเติบโตได  เพราะความรุนแรงของกรดในดิน  ขาดแคลนธาตุอาหารพืชจําเปนตองใชปูนเพ่ือการเกษตร 
(โดโลไมท)  ปรับปรุงดินกอน  เพ่ือลดสภาพความเปนกรดในดิน  ชวยใหพืชที่ปลูกเจริญเติบโต  และสามารถเพ่ิม
ผลผลิตได  โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจในการจัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร  
(โดโลไมท)  เพื่อสงมอบใหสถานีพัฒนาที่ดินในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  นําไปสงเสริมใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่เปาหมาย  
ซึ่งเกษตรกรจะมีสวนรวมในการปรับปรุงพ้ืนที่ทําการเกษตรของตนเอง  โดยการหวานและไถกลบปูนไดโลไมท 
ดั งน  ้ัน  สํ านักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  จึ งไดดํ าเนินการกําหนดขอบเขตการจัดซื้ อปูนเพื่ อการเกษตร 
(โดโลไมท)  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง  เพื่อใชในการจัดซื้อ 

 

๒.    วัตถุประสงค 
  ๒.๑   เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการ ใหสามารถเพิ่มผลผลิตพืชพัฒนาและฟนฟูทรัพยากร

ที่ดินในเชิงคุณภาพ 
 ๒.๒   เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ดินใหเหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน  ไดแก  

เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย  เกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม รวมทั้งการพัฒนาการ   
ผลิตตามแนวเศรษฐกิจเพียงพอ 

 ๒.๓   เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคา  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยสนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดิน 
 ๒.๔   เพ่ืออนุรักษดินและน้ําฟนฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรม  ใหมีความอุดมสมบูรณ  และ

เหมาะสมกับการใชประโยชน  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ทั้งในพ้ืนที่ผลิตพืชเพ่ือการแขงขัน  และในพื้นท่ีทํา
การเกษตรเพียงพอใหเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศ  รวมท้ังฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนื้  
และชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาต ิ

 ๒.๕   พัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ํา  การแกปญหาทรัพยากรที่ดินและการปรับปรุงบํารุงดินที่งาย 
ตอการปฏิบัติ  ในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนอยางมีคุณภาพ  และมาตรฐานใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวม และ
รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรที่ดินอยางตอเนื่อง  ไปสูกลุมเปาหมายเกิดการใชประโยชนอยางคุมคา 
๓.     คุณสมบัติผูเสนอราคา 
             ๓.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

           ๓.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           3.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

           3.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามที่
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

เผยแพร ครั้งที่ ๑  ขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท)  
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           3.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

           3.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

           3.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

           3.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก   สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต  ๕  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
           3.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 

           3.๑๐   ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
กําหนด 

           3.๑๑     ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงนิ 
ไมนอยกวา 2,0๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) หนังสือรับรองผลงานตองเปนวงเงินตอหนึ่งสัญญาเดียวกัน
เทานั้น  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวสิาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนท่ีกรมฯเชื่อถือ 
                      ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคา
ที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการ
รวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                    ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
           3.๑๒     ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 

            3.๑๓     ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3.๑๔     ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3.๑๕     มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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            ๓.๑๖    ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารที่เก่ียวของกับ โดโลไมท แยกแตละกรณี ดังนี ้

  ๓.๑๖.๑)  กรณีเปนเจาของประทานบัตรโดโลไมท 

          -  ตองมีประทานบัตรของตนเองเทานั้น  และประทานบัตรยังไมหมดอายุ 

         - ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเองที่ยัง
ไมหมดอายุ 

 ๓.๑๖.๒)  กรณีเปนเจาของใบแตงแรโดโลไมท  หรือผูประกอบกิจการโรงงานโดโลไมท 

          -  ตองมีใบอนุญาตแตงแรโดโลไมท  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดโลไมทของตนเอง  
และยังไมหมดอายุ 

        -  ตองมีหนังสือรับรองแหลงที่มาของโดโลไมทที่ไดประทานบัตร ไดแก สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือ
สําเนาขอตกลง กับเจาของประทานบัตรโดโลไมทท่ียังไมหมดอายุ ซึ่งมีอายุครอบคลุมถึงวันสงมอบงาน หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร หรือสําเนาใบเสร็จรับเงนิคาภาคหลวงแรพรอมผูมีอํานาจรับรอง 

๓.๑๖.๓)  กรณีเปนตัวแทนจําหนายโดโลไมท 

-  ตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิต (ฉบับจริงพรอมสําเนา)  และหนังสือรับรอง
แหลงที่มาของแร  ซึ่งตองไมซ้ําซอนกับผูเสนอราคารายอ่ืนท้ัง  ๒  กรณี   (ผูแตงตั้งตองไมเปนรายเดียวกัน) พรอม
เอกสารขอ ๓.๑๖.๑ และ ๓.๑๖.๒ 

กรณีใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบตัรใกลหมดอายุหรือหมดอายุ ใหดําเนินการขออนุญาต
ตออายุ พรอมแนบสําเนาหลักฐานขอตออายุใบอนุญาตแตงแร และ/หรือ ประทานบัตรมาดวยและแนบ
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

               ๓.๑๗) ผูเสนอราคา  จะตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการคา  ซึ่งกรมทะเบียนการคากระทรวง
พาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  ๑  ปนับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา  

              ๓.๑๘) ผู เสนอราคาตองมีคลังเก็บปูนเพื่อการเกษตร และตองตั้งอยู ในบริเวณพื้นที่ เดียวกัน 
กับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตแตงแร  และตองมีปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท )  
อยูไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนที่จัดซื้อในครั้งนี้ 

             ๓.๑๙) ผูเสนอราคาตองนําตัวอยางปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ท่ีเสนอขายจํานวน   ๒  กิโลกรัม  
พรอมทั้งผลการวิเคราะหคา CCE, pH, MgO , CaO,  ความชื้น และขนาดความละเอียด  โดยสถาบันท่ีเปนที่ยอมรับ  
(ผลการวิเคราะหรับรองภายในไมเกิน  ๖  เดือน กอนการยื่นเสนอเอกสาร)  มามอบใหแกหนวยงานนับถัดจากวัน
เสนอราคาภายใน  ๕ วันทําการ 

              ๓.๒0) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
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๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

         ๔.๑  คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 

                ๔.๑.๑  ตองมีคุณภาพทางเคมี  ดังนี้ 

            ๑)  มีคาทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ 

         ๒)  มีคาทาง MgO (Magnesium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๑๕ 

         ๓)  มีคา  CaO (Calcium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๒๕ 

         ๔)  มีคา pH ไมต่ํากวา ๘ 

     ๔.๑.๒  ขนาดความละเอียด 

   มีความละเอียดคละกันสามารถผานตระแกรงขนาด  ๘๐ เมซ ไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ 

     ๔.๑.๓  ความชื้นไมเกินรอยละ  ๕ 

         ๔.๒  ลักษณะการบรรจุ 

     บรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม  ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได  ชั้นนอกเปนกระสอบ 
พลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. การสงมอบและการเบิกจาย  กรมฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  ๒ งวด ดังนี ้
งวดที่  ๑  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท)   จํานวน  1,420   ตัน                                    
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาท่ีดินขอนแกน    จํานวน  460    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี     จํานวน  260    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดนิหนองคาย   จํานวน  460    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ           จํานวน  240    ตัน 

 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรม ปรบัปรงุพื้นท่ีดินกรด 

โดโลไมท 
 

                                           
 

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมต่ํากวา  ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาทีด่นิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(หามจําหนาย) 
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งวดที่  ๒ (งวดสุดทาย)  เมื่อผูปฏิบัติงานสงมอบปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท)  จํานวน 1,560  ตัน 
โดยมีรายละเอียดการสงมอบ  ดังนี้ 

- สถานพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม    จํานวน  ๕8๐    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ        จํานวน  280    ตัน 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร        จํานวน  460    ตัน 
- สถานพัฒนาท่ีดินหนองบัวลําภู    จํานวน  240    ตัน 

               ทั้งนี้ สงมอบงวดใดกอนก็ได โดยทุกงวดกําหนดสงมอบภายใน  5๐ วัน  นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อ    
สถานที่จัดสงปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท) จํานวน  2,980  ตัน  ณ จุดตางๆ ที่สถานีพัฒนาที่ดินกําหนด ดังนี้ 
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน  จํานวน   460  ตัน   จัดสงดังนี้ 
  จุดท่ี  ๑  นายบุญชัน  บุญเรอืงศรี 5 ม.9 ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน       จํานวน    42.8 ตัน 
                       โทร. 085-6484171 
   จุดที่  2  นายสงวน วงษชาร ีบานหนองรูแข ม.8 ต.ภูเหลก็ อ.บานไผ จ.ขอนแกน จํานวน    98.6  ตัน 
                        (โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  41 ตัน) เบอรโทร 087-2192576 
  จุดท่ี  3  สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน        จํานวน   318.6 ตัน 
                       คุณจิตตินันท  ศรีกัลป  โทร. 061-5626398  
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี   จํานวน   260  ตัน  จัดสงดังนี ้
  จุดท่ี  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี             จํานวน     140 ตัน 
                       เบอรโทร 0 4229 5735 
  จุดท่ี  2  ศาลาประชาคม บานโสกน้ําขาว ม.5 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี       จํานวน       25 ตัน 
                       นายนุกูล  ไชยเทพ  เบอรโทร 094-3856241 
  จุดท่ี  3  เลขที่ 75  ม.5 ต.ศรีสําราญ  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี                   จํานวน      25 ตัน 
                       นายสมบูรณ  แกวบุตรดี  098-3396343 
  จุดท่ี  4  บานโคกศรีหวยยาง  ต.นาดี  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี                        จํานวน     35  ตัน 
                       นายสมหมาย  นอยเขียว  เบอรโทร  061-8284377 
  จุดท่ี  5  ศูนย ศพก. อําเภอพิบูลยรักษ  ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ หนวยที่ 6        จํานวน     35 ตัน 
                       นายแหวน เลื่อนแกว เบอรโทร 093-4816054 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  จํานวน   460  ตัน  จัดสงดังนี ้
 จุดที่ ๑  สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  ต.หาดคํา อ.เมือง   จํานวน        50 ตัน 
                     น.ส.อรุณนี  ศรีตนวงค เบอรโทร  088-5338255,042-012535 
 จุดที่ ๒  ศูนยถายทอด นางหลั่น  เรืองประทีป บ.นาขาม ม.2 ต.แกงไก อ.สังคม จํานวน      30  ตัน 
                     เบอรโทรพ้ืนที่ 085-7560439  นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216 
 จุดที่ ๓  ศูนยถายทอด นายสมัคร ชัยศรี บ.หมอ ม.2 ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จํานวน      3๐  ตัน   
                     เบอรโทรพ้ืนที่ 082-3029208  นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216 
 จุดที่ ๔  ศูนยถายทอด นายบุญมี คําภูแกว บ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จํานวน        3๐  ตัน 
                     เบอรโทรพ้ืนที่ 087-8526504 นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216   

จุดที่ 5  บานโพนธาตุ ต.บานวาน อ.ทาบอ จ.หนองคาย                           จํานวน        3๐  ตัน 
                     หมอดินรัตน อวนออน เบอรโทร 085-6098343 นายคเชนทร  สฝูน   084-9576401   

จุดที่ 6  ศูนยถายทอด  บานโนนดู ม.8 ต.บานฝาง อ.สระไคร จ.หนองคาย จํานวน        3๐  ตัน 
                     นายไสว  กุณาการ เบอรโทร 086-0713471 นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   
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 จุดที่ ๗  ศูนยถายทอด บานกวด ต.นาขา อ.ทาบอ จ.หนองคาย         จํานวน        ๓๐  ตัน 
                     นายเพ่ิมพูน  หม่ืนเจริญ เบอรโทร 092-7547360 นายคเชนทร  สฝูน   084-9576401   
 จุดที่ 8  ศูนยถายทอด ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย   จํานวน        ๓๐  ตัน 
                     หมอดินเวียง เบอรโทร 089-5701942 นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   

จุดที่ 9  บานดอนหมู ม.5 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย    จํานวน        3๐  ตัน 
                     หมอดินอรุณ เบอรโทร 081-1290743 นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
 จุดที่ 10 ศูนยถายทอด ต.โพนสวาง อ.เมือง จ.หนองคาย    จํานวน        ๓๐  ตัน   
                      หมอดินวัฒนา  เบอรโทร 085-6088885 นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
 จุดที่ ๑1  ศูนยถายทอด ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย    จํานวน        ๓๐  ตัน 
                     หมอดินอิทธิเชษฐ เบอรโทร 095-3245049 น.ส.อินทุอร สินธุชาติ 084-4288002 

จุดที่ ๑2  ศูนยถายทอด ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย      จํานวน        30  ตัน  
                     หมอดินนิคม  เบอรโทร 085-6931162 น.ส.อินทุอร สินธุชาติ 084-4288002 

จุดที่ ๑3  ธนาคารปุยอินทรีย ต.อุดมพร อ.เฝาไร จ.หนองคาย     จํานวน        80  ตัน  
                       นายบุญมา  เบอรโทร 085-2741827 นายธีรวุฒิ  ตุนคํา  087-9556787  
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  จํานวน   ๕8๐  ตัน  จัดสงดังนี้   
          สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เบอรโทร 043-971338    จํานวน     580    ตัน 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ   จํานวน   280  ตัน  จัดสงดังนี ้
 สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ 108 ม.7 ต.อุมเมา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ จํานวน  280 ตัน  
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน   460  ตัน จัดสงดังนี ้
 จุดที่  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  เบอรโทร  042-099893     จํานวน        60  ตัน 
                     น.ส.พรฟา พรศิริตระกูล  083-6715807 

จุดที่  ๒  ศพก.ภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร          จํานวน        77  ตัน 
            นายสมชาย ทองดีนอก    เบอรโทร   087-2153302 

 จุดที่  ๓  สํานักงานเกษตรอําเภอสวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร จํานวน     46   ตัน 
                       นายสมาน  กอนศรษีะ 
 จุดที่  ๔  ศพก.นิคมน้ําอูน อ.นิคมน้ําอูน จ.สกลนคร        จํานวน      46   ตัน 
                       นายบุญสง มะลิทอง  เบอรโทร 065-3187005   
           จุดท่ี  5  สํานักงานเกษตรอําเภออากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย      จํานวน      77   ตัน 
                       จ.สกลนคร นายพงศพิชา แกวพาดี เบอรโทร 084-7204225 
           จุดท่ี  6  บานดงปาแดง ม.8 ต.กุดเรือคํา อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร       จํานวน      40  ตัน 
                       นายบุญลอม แกวศรีษา เบอรโทร 084-9521944 
           จุดท่ี  7  บานทางาม ม.4 ต.หนองบัวสิม อ.คําตากลา  จ.สกลนคร       จํานวน      17  ตัน 
                       นายอภิสิทธิ์  รูปงาม  เบอรโทร 089-0486692 
           จุดท่ี  8  บานนาดูน ม.2 ต.หนองกวั่ง อ.บานมวง จ.สกลนคร       จํานวน      20  ตัน 
                       นายสําลี เก้ือทาน  เบอรโทร 086-2331730 , 093-4814987 
           จุดท่ี  9  ศูนยเรียนรู บานขาไก ม.6 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร       จํานวน      35  ตัน 
                       นายหนุม  ทูลไชย เบอรโทร 089-4225684 
           จุดท่ี  10 แปลงเกษตรกร บานหวยกอก ม.8 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย    จํานวน      30  ตัน 
                       จ.สกลนคร  นายประกิต  วรจันทรเมือง เบอรโทร 098-8081325 
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คณะกรรมการราง TOR  ๑. ........................ ...........................................................ประธาน

กรรมการ   

     (นางสมพร  โจดโจน) 
 

 

                             ๒. ............................ .......................................................กรรมการ   

      (นางอุษา   จักราช) 
 

                             

                              ๓. ................................... .....................................................กรรมการ 

                                               (นางสุธาสินี  พันชนะ) 

           จุดท่ี  11 แปลงเกษตรกร บานโคกหนองผือ ม.12 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย   จํานวน      12  ตัน 
                       จ.สกลนคร     เบอรโทร 061-1858464 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  จํานวน   240  ตัน  จัดสงดังนี้ 

จุดที่  ๑  บานโสกจาน หมู7 ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง  จํานวน     40 ตัน 
                      นายมนูญ  วรรณลี  090-3418798 

จุดที่  2  อบต.บานพราว ต.บานพราว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู       จํานวน     40 ตัน 
                      นายสุขสันต  ภาเชียงคณุ  089-2746193 

จุดที่  3  บานเพ็กทอง  ตําบลบานโคก อําเภอสุวรรณคูหา       จํานวน     40 ตัน 
                      นายสบาย  นําธรรมมา  095-1692293 

จุดที่  4  บานหนองดวง หมู 3 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง       จํานวน     40 ตัน 
                      นางจวน โพธิ์ดา 092-5733659 

จุดที ่ 5  บานนาวัง ม.9  ตําบลนาเหลา อําเภอนาวัง        จํานวน     40 ตัน 
                      นายบุญทัน  086-2181223 

จุดที่  6  บานหนองบัวใต ต.หนองบัวใต อ.ศรีบุญเรือง        จํานวน     40 ตัน 
                      นางหนูไกร อินทรพิมพ  080-7363409 
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ   จํานวน   240  ตัน  จัดสงดังนี ้
   จุดที่ 1  สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบูรณ อ.เมือง    จํานวน    160   ตัน 
                      นางสาวปยวรรณ เขิมขันธ  เบอรโทร 081-9668362   
  จุดท่ี 2  บานหวยคอม ม.2  ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ    จํานวน     50   ตัน 
                      นายพิชิต  ธานี  เบอรโทร 084-2121215   
  จุดท่ี 3  บานโคกอุดม ม.3 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  จํานวน     30   ตัน 

                    นายพิชิต  ธานี  เบอรโทร 084-2121215                                                          

๖.    วงเงินในการจัดซ้ือปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) 
         เงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖2(พลางกอน) จํานวนเงิน 5,066,๐๐๐.- บาท (หาลานหกหมื่น 
หกพันบาทถวน) เงื่อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย  
เมื่อผูขายสงมอบวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) ครบถวนถูกตองตามที่กําหนด  ที่สถานีพัฒนาที่ดินไดทําการ 
ตรวจรับ   และจะตองผานการตรวจวิเคราะหทางเคมีตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด  โดยจะเบิกจายเงิน
เขาบัญชีผูขายตามระบบ GFMIS  ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนด 

  



 

ประกาศกรมพฒันาทีด่นิ โดยสํานักงานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือปนูเพือ่การเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๒,๙๘๐ ตัน ด้วยวิธปีระกวดราคา
อิเลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) 

 

                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปูนเพ่ือการเกษตร
(โดโลไมท์) พรอ้มขนส่ง จํานวน ๒,๙๘๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือใน
การประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี 
จัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๒,๙๘๐ ตัน 

                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราวตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร ผูม้ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                 ๑๐.    ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
กําหนด 
                ๑๑.    ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) หนังสือรับรองผลงานต้องเป็นวงเงินต่อหน่ึงสัญญาเดยีวกันเท่าน้ัน และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฯ
เช่ือถือ 





  
 

                ผูย่ื้นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง กรม
พัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผ่านทางอีเมล์ r05_2@ldd.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ภายในวันที่ ........................ โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕จะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.cgd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 
  

  ประกาศ ณ วันที่          ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  
  
  
  
  
  

 

   
(นายก่อเกียรติ จันทร์พ่ึงสุข) 

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ใน
ระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่........................ 
การซื้อปนูเพือ่การเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๒,๙๘๐ ตัน 

ตามประกาศ กรมพฒันาทีด่นิ โดยสํานักงานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

ลงวันที ่        ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

                  กรมพัฒนาทีดิ่น โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "กรมฯ" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี 
                     จัดซื้อปูนเพ่ือการเกษตร(โดโลไมท์) พรอ้มขนส่ง จํานวน ๒,๙๘๐ ตัน งบประมาณ  
๕,๐๖๖,๐๐๐.-บาท  (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) พัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคย 
ใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมคีณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่ 
กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมขี้อแนะนําและข้อกําหนด 
ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๗   เอกสารแนบท้ายประกาศ 
                          ๑.๘   TOR 

                          ๑.๙   ราคากลาง 

                 ๒.    คณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV






                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหากผูร้ับ
มอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่าน้ัน 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเป็น



                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรมฯ ให้ส่งมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตาม
เอกสารแนบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลา่วน้ี กรมฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสต์รวจสอบภายใน ๕ วัน 

                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน โดโลไมท์ ๒ กิโลกรัม โดยลง
ลายมือผู้ย่ืนข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนํามาแสดง 
ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ใน
วันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
                ทั้งน้ี กรมฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้
แล้ว กรมฯจะคืนให้แก่ผู้ย่ืนขอ้เสนอราคา 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคา
ให้แก่ กรมฯ ผา่นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า กอ่นหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้



                          ๔.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลกัประกนัการเสนอราคา 
                          ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๒๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้า
หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนาํเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้กรมฯตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอทีย่ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสอืค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ์ ดังน้ี 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้
ย่ืนข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วม
ค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 



                 ๖.    หลกัเกณฑ์และสทิธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี กรมฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กรมฯ จะพิจารณาจาก ราคา
รวม 
                          ๖.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กรมฯ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลทํา
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

                          ๖.๔     กรมฯสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯมสีทิธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กรมฯ มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเทจ็จริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๖.๖     กรมฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินของ กรมฯเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมฯ จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือ



                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนขอ้เสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทาํสญัญาซ้ือขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 
๕ วันทําการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อกรมฯจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมฯ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่า
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซน็สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสญัญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กรมฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคา่ใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ และกรมฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๙.    อัตราคา่ปรบั 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรอืข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                 ๑๐.    การรบัประกนัความชํารดุบกพรอ่ง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทํา



                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อกรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่าน้ัน 

                          ๑๑.๒   เมื่อกรมฯได้คัดเลือกผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งกรมฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันการ
ย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กรมฯสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้
ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมฯไม่ได้ 

                                   (๑)    กรมฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อคร้ังน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กรมฯ หรือกระทบต่อ



                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ 

                             กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย่ื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมฯ ไว้ช่ัวคราว 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

        ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 



เอกสารแนบทายประกาศ 
 

แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 ๑  คุณลักษณะทั่วไปเก่ียวกับปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 

  ๑.๑  ตองมีคุณภาพทางเคมี  ดังนี ้

              ๑)  มีคาทาง CCE (Calcium Carbonate Equivalent) ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ 

    ๒)  มีคาทาง MgO (Magnesium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๑๕ 

    ๓)  มีคา  CaO (Calcium Oxide)  ไมต่ํากวารอยละ  ๒๕ 

                            ๔)   มีคา pH ไมต่ํากวา ๘ 

  ๑.๒  ขนาดความละเอียด 

    มีความละเอียดคละกันสามารถผานตระแกรงขนาด ๘๐ เมซ ไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ 

   ๑.๓  ความชื้นไมเกินรอยละ  ๕ 

  ๒  ลักษณะการบรรจ ุ

   บรรจุกระสอบละ  ๒๕  กิโลกรัม 

- ชั้นในเปนพลาสติกปองกันความชื้นได 
ชั้นนอกเปนกระสอบพลาสติกสาน  แข็งแรง  คงทนตอการขนสง  และมีรายละเอียดบนกระสอบดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรม ปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด 

โดโลไมท 

 

 
 

คา Calcium Carbonate Equivalent (CCE) 

ไมต่ํากวา  ๙๐% 

บรรจุ  ๒๕  กิโลกรัม 

ใชในราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(หามจําหนาย) 



แผนความตองการปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) 
กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน จัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท) จํานวน 2,980  ตัน 

งบประมาณ 5,066,000.- บาท  
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5 ปงบประมาณ 2563 

 
สถานีพัฒนาที่ดิน สงเสริมการการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด 

พื้นที่ (ไร) 
โดโลไมท (ตัน) 

ขอนแกน 920 460 
อุดรธานี 520 260 
มหาสารคาม 1,160 580 
หนองคาย 920 460 
กาฬสินธุ 560 280 
สกลนคร 920 460 
หนองบัวลาํภู 480 240 
บึงกาฬ 480 240 

 
รวม 

 
5,960 

 
2,980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สงมอบปูนโดโลไมท จํานวน 2,980 ตัน ณ จุดตางๆ ของสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สพข.๕ 
 

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน  จํานวน   460  ตัน   จัดสงดังนี้ 
 จุดที่  ๑  นายบุญชัน  บุญเรอืงศรี 5 ม.9 ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน    จํานวน    42.8 ตัน 
            โทร. 085-6484171 
 จุดที่  2  นายสงวน วงษชาร ีบานหนองรูแข ม.8 ต.ภูเหลก็ อ.บานไผ จ.ขอนแกน จํานวน    98.6  ตัน 
             (โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  41 ตัน) เบอรโทร 087-2192576 
จุดที่  3  สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน        จํานวน   318.6 ตัน 
           คุณจิตตินันท  ศรีกัลป  โทร. 061-5626398  
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี   จํานวน   260  ตัน  จัดสงดังนี ้
  จุดท่ี  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี       จํานวน     140 ตัน 
                       เบอรโทร 0 4229 5735 
  จุดท่ี  2  ศาลาประชาคม บานโสกน้ําขาว ม.5 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี   จํานวน       25 ตัน 
                       นายนุกูล  ไชยเทพ  เบอรโทร 094-3856241 
  จุดท่ี  3  เลขที่ 75  ม.5 ต.ศรีสําราญ  อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี               จํานวน      25 ตนั 
                       นายสมบูรณ  แกวบุตรดี  098-3396343 
  จุดท่ี  4  บานโคกศรีหวยยาง  ต.นาดี  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี                   จํานวน     35  ตัน 
                       นายสมหมาย  นอยเขียว  เบอรโทร  061-8284377 
  จุดท่ี  5  ศูนย ศพก. อําเภอพิบูลยรักษ  ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ หนวยที่ 6    จํานวน     35 ตัน 
                       นายแหวน เลื่อนแกว เบอรโทร 093-4816054 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  จํานวน   460  ตัน  จัดสงดังนี ้
 จุดที่ ๑  สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย  ต.หาดคํา อ.เมือง   จํานวน        50 ตัน 
                     น.ส.อรุณนี  ศรีตนวงค เบอรโทร  088-5338255,042-012535 
 จุดที่ ๒  ศูนยถายทอด นางหลั่น  เรืองประทีป บ.นาขาม ม.2 ต.แกงไก อ.สังคม จํานวน      30  ตัน 
                     เบอรโทรพ้ืนที่ 085-7560439  นายศราวุธ  ศริิลักณ 083-3282216 
 จุดที่ ๓  ศูนยถายทอด นายสมัคร ชัยศรี บ.หมอ ม.2 ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จํานวน      3๐  ตัน   
                     เบอรโทรพ้ืนที่ 082-3029208  นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216 
 จุดที่ ๔  ศูนยถายทอด นายบุญมี คําภูแกว บ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จํานวน        3๐  ตัน 
                     เบอรโทรพ้ืนที่ 087-8526504 นายศราวุธ  ศิริลักณ 083-3282216   

จุดที่ 5  บานโพนธาตุ ต.บานวาน อ.ทาบอ จ.หนองคาย                           จํานวน        3๐  ตัน 
                     หมอดินรัตน อวนออน เบอรโทร 085-6098343 นายคเชนทร  สฝูน   084-9576401   

จุดที่ 6  ศูนยถายทอด  บานโนนดู ม.8 ต.บานฝาง อ.สระไคร จ.หนองคาย จํานวน        3๐  ตัน 
                     นายไสว  กุณาการ เบอรโทร 086-0713471 นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   
 จุดที่ ๗  ศูนยถายทอด บานกวด ต.นาขา อ.ทาบอ จ.หนองคาย         จํานวน        ๓๐  ตัน 
                  นายเพ่ิมพูน  หมื่นเจริญ เบอรโทร 092-7547360 นายคเชนทร  สูฝน   084-9576401   
 จุดที่ 8  ศูนยถายทอด ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย   จํานวน        ๓๐  ตัน 
                     หมอดินเวียง เบอรโทร 089-5701942 นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   

จุดที่ 9  บานดอนหมู ม.5 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย    จํานวน        3๐  ตัน 
                     หมอดินอรุณ เบอรโทร 081-1290743 นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
 จุดที่ 10 ศูนยถายทอด ต.โพนสวาง อ.เมือง จ.หนองคาย    จํานวน        ๓๐  ตัน   



                      หมอดินวัฒนา  เบอรโทร 085-6088885 นายละมาตย  ทะคง  081-2607562   
 จุดที่ ๑1  ศูนยถายทอด ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย    จํานวน        ๓๐  ตัน 
                     หมอดินอิทธิเชษฐ เบอรโทร 095-3245049 น.ส.อินทุอร สินธุชาติ 084-4288002 

จุดที่ ๑2  ศูนยถายทอด ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย      จํานวน        30  ตัน  
                     หมอดินนิคม  เบอรโทร 085-6931162 น.ส.อินทุอร สินธุชาติ 084-4288002 

จุดที่ ๑3  ธนาคารปุยอินทรีย ต.อุดมพร อ.เฝาไร จ.หนองคาย          จํานวน        80  ตัน  
                       นายบุญมา  เบอรโทร 085-2741827 นายธีรวุฒิ  ตุนคํา  087-9556787  
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  จํานวน   ๕8๐  ตัน  จัดสงดังนี้   
          สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เบอรโทร 043-971338    จํานวน     580    ตัน 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ   จํานวน   280  ตัน  จัดสงดังนี ้
 สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ 108 ม.7 ต.อุมเมา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ จํานวน  280 ตัน  
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  จํานวน   460  ตัน จัดสงดังนี ้
 จุดที่  ๑  สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  เบอรโทร  042-099893     จํานวน        60  ตัน 
                     น.ส.พรฟา พรศิริตระกูล  083-6715807 

จุดที่  ๒  ศพก.ภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร          จํานวน        77  ตัน 
            นายสมชาย ทองดีนอก    เบอรโทร   087-2153302 

 จุดที่  ๓  สํานักงานเกษตรอําเภอสวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร จํานวน     46   ตัน 
                       นายสมาน  กอนศรษีะ 
 จุดที่  ๔  ศพก.นิคมน้ําอูน อ.นิคมน้ําอูน จ.สกลนคร        จํานวน      46   ตัน 
                       นายบุญสง มะลิทอง  เบอรโทร 065-3187005   
           จุดท่ี  5  สํานักงานเกษตรอําเภออากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย      จํานวน      77   ตัน 
                       จ.สกลนคร นายพงศพิชา แกวพาดี เบอรโทร 084-7204225 
           จุดท่ี  6  บานดงปาแดง ม.8 ต.กุดเรือคํา อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร       จํานวน      40  ตัน 
                       นายบุญลอม แกวศรีษา เบอรโทร 084-9521944 
           จุดท่ี  7  บานทางาม ม.4 ต.หนองบัวสิม อ.คําตากลา  จ.สกลนคร       จํานวน      17  ตัน 
                       นายอภิสิทธิ์  รูปงาม  เบอรโทร 089-0486692 
           จุดท่ี  8  บานนาดูน ม.2 ต.หนองกวั่ง อ.บานมวง จ.สกลนคร       จํานวน      20  ตัน 
                       นายสําลี เก้ือทาน  เบอรโทร 086-2331730 , 093-4814987 
           จุดท่ี  9  ศูนยเรียนรู บานขาไก ม.6 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร       จํานวน      35  ตัน 
                       นายหนุม  ทูลไชย เบอรโทร 089-4225684 
           จุดท่ี  10 แปลงเกษตรกร บานหวยกอก ม.8 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย    จํานวน      30  ตัน 
                       จ.สกลนคร  นายประกิต  วรจันทรเมือง เบอรโทร 098-8081325 
           จุดท่ี  11 แปลงเกษตรกร บานโคกหนองผือ ม.12 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย   จํานวน      12  ตัน 
                       จ.สกลนคร     เบอรโทร 061-1858464 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  จํานวน   240  ตัน  จัดสงดังนี้ 

จุดที่  ๑  บานโสกจาน หมู7 ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง  จํานวน     40 ตัน 
                      นายมนูญ  วรรณลี  090-3418798 

จุดที่  2  อบต.บานพราว ต.บานพราว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู       จํานวน     40 ตัน 
                      นายสุขสันต  ภาเชียงคณุ  089-2746193 
 



จุดที่  3  บานเพ็กทอง  ตําบลบานโคก อําเภอสุวรรณคูหา       จํานวน     40 ตัน 
                      นายสบาย  นําธรรมมา  095-1692293 

จุดที่  4  บานหนองดวง หมู 3 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง       จํานวน     40 ตัน 
                      นางจวน โพธิ์ดา 092-5733659 

จุดที่  5  บานนาวัง ม.9  ตําบลนาเหลา อําเภอนาวัง        จํานวน     40 ตัน 
                      นายบุญทัน  086-2181223 

จุดที่  6  บานหนองบัวใต ต.หนองบัวใต อ.ศรีบุญเรือง        จํานวน     40 ตัน 
                      นางหนูไกร อินทรพิมพ  080-7363409 
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ   จํานวน   240  ตัน  จัดสงดังนี ้
   จุดที่ 1  สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  ต.โนนสมบูรณ อ.เมือง    จํานวน    160   ตัน 
                      นางสาวปยวรรณ เขิมขันธ  เบอรโทร 081-9668362   
  จุดท่ี 2  บานหวยคอม ม.2  ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ    จํานวน     50   ตัน 
                      นายพิชิต  ธานี  เบอรโทร 084-2121215   
  จุดท่ี 3  บานโคกอุดม ม.3 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  จํานวน     30   ตัน 
                      นายพิชิต  ธานี  เบอรโทร 084-2121215   

 

 



ตาราง  ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
1. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) พรอมขนสง  จํานวน  2,980  ตนั  

                    ปงบประมาณ   2562(พลางกอน) 

 /หนวยงานเจาของโครงการ   กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5   
 
2.  วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประมาณรวมท้ังสิ้น  5,066,000.-  บาท   
     (หาลานหกหมื่นหกพันบาทถวน) 
 
3.  วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)   
     กลุมงบประมาณ  กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ.0803.04/2007  เรื่อง รายงานการประชุม
คณะกรรมการกําหนดราคากลางปจจัยการผลิตและราคาตอหนวยคากอสรางตางๆ ครั้งที่ 1/2561 ลว.13 
ก.ย. 2561 
 
4.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ที่ กษ.0803.04/2007 ลว. 25 ก.ย. 2561 
    4.1  กําหนดราคากลางของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  5  พิจารณาโดยใชเกณฑกําหนดราคากลางโดย   
           ยึดราคากลางจากหนังสือจากกลุมงบประมาณ  กองคลัง กรมพัฒนาท่ีดิน ที่ ที่ กษ.
0803.04/2007 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลางปจจัยการผลิตและราคาตอ
หนวยคากอสรางตางๆ ครั้งที่ 1/2561 ลว.13 ก.ย. 2561 
  
5.  รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง  
     5.1   นางสมพร  โจดโจน         นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
     5.2   น.ส.สจุิตรา ปะนันโต        นักวิชาการเกษตรชํานาญการ                   กรรมการ 
     5.3   น.ส.กัลยรัตน  รุงรตันชีวิน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  กรรมการ 
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